3 - CEARÁ DE OPORTUNIDADES
O Ceará de Oportunidades contempla as políticas governamentais voltadas aos desafios
da economia estadual mediante duas formulações de inspiração estratégica: fomento ao
crescimento econômico com desenvolvimento territorial; e geração e reprodução do
emprego, trabalho emancipado, renda e riqueza, O propósito central deste eixo consiste
no Desenvolvimento econômico sustentável, solidário e competitivo alcançado nos
espaços rurais e urbanos, considerando as identidades dos territórios cearenses.
Voltadas a este propósito, as ações do governo organizam-se em nove temas
estratégicos: Agricultura Familiar e Agronegócio, Empreendedorismo, Industria,
Infraestrutura e Mobilidade, Pesca e Aqüicultura, Requalificação Urbana, Serviços,
Trabalho e Renda e Turismo, cujas principais realizações encontram-se elencadas a
seguir.

TEMA - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
O Estado do Ceará tem sido preparado para liderar um processo de desenvolvimento de
grande envergadura no Nordeste. O núcleo central deste projeto são os investimentos em
infraestrutura, sobretudo em logística de transportes, energia, água, mobilidade urbana e
social, garantindo ao Ceará uma posição de destaque na esfera nacional.
Cabe às secretarias da Infraestrutura e das Cidades a responsabilidade pela
implementação da política pública de infraestrutura e mobilidade com o objetivo de
garantir ao Estado do Ceará a promoção do desenvolvimento sustentável, com a
eliminação dos gargalos para o crescimento da economia, aumento da produtividade e da
competitividade
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O resultado esperado neste Tema Estratégico é a infraestrutura e mobilidade assegurada
para o desenvolvimento sustentável. O desempenho dos indicadores que medem o
alcance do referido resultado pode ser observado na tabela abaixo:

PROGRAMAS TEMÁTICOS DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Para que o Governo pudesse apresentar o desempenho observado nos indicadores
relacionados acima, as ações finalísticas referentes a este tema estratégico foram desenvolvidas
por meio dos programas GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO, utilizando, para
tanto um volume de recursos orçamentários da ordem de R$ XX,XX milhões1.

43200006 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PROGRAMA 037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO
O Programa tem como objetivo principal melhorar a segurança e a fluidez do trânsito nas
rodovias do Estado do Ceará, reduzindo o número de infrações no trânsito e,
consequentemente, os índices de acidentes, tendo como público alvo os usuários dos
sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres e a população em
geral.
Este programa possui as seguintes iniciativas prioritárias, cujo desempenho físico de seus
produtos principais pode ser observado na tabela abaixo:

Iniciativas Prioritárias
037.1.04 - Cadastramento e
habilitação de condutores de
veículos automotores do Estado do
Ceará.

Produto
GERENCIAMENTO
DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE
REALIZADO

Unidade de
Medida

Programado
2016

Realizado
2016(*)

unidade

1

1

037.1.04 - Cadastramento e
habilitação de condutores de
HABILITAÇÃO
veiculos automotores do Estado do CONCEDIDA
Ceará.

unidade

625.000

535.992

037.1.05 - Ampliação da oferta de UNIDADE
serviços de fiscalização do trânsito OPERACIONAL
e transporte.
IMPLANTADA

unidade

11

4

unidade

15

4

037.1.09 - Ampliação da oferta de
serviços de registro de veiculos e
habilitação de condutores.
(*)
Dados até dezembro/2016.

UNIDADE
OPERACIONAL
IMPLANTADA

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES:

1

Concessão de 535.992 habilitações mediante a oferta dos serviços de implantação

Será inserido posteriormente pela Seplag.

de novos habilitados (120.469 motoristas), renovação de condutores habilitados
(257.496 CNHs), emissão de Permissão Para Dirigir (109.810 PPDs) e Expedição
de 2as. Vias de habilitação (44.892 CNHs).


Beneficiados 8.503 condutores de veículos com acesso a primeira CNH por meio
do Programa CNH Popular, selecionados dentre 20.917 candidatos, de um total de
104.065 inscrições.



Realização de 680 eventos educativos para conscientização do cidadão sobre
como deve ser a sua conduta no trânsito (campanhas com cursos, palestras, blitze
educativas e outros eventos), além de ações contínuas realizadas por meio das
Escolas de Educação para o Trânsito de Fortaleza, no bairro Maraponga, e no
município de Sobral, além da Unidade Móvel de Trânsito.



Realização de 6.500 blitze fiscalizatórias no Estado, com um total de 281.415
veículos fiscalizados, identificação de 81.613 veículos irregulares, remoção de
30.277 veículos para depósito, recolhimento de 3.098 habilitações e emissão de
127.717 autuações de veículos e condutores pelo cometimento de infrações de
trânsito.



Registro de 2.093.160 veículos, por meio da oferta dos serviços de licenciamento
anual de veículos/motos (1.797.256 veículos), da implantação de veículos novos
(116.251 veículos) e outros serviços, a exemplo de transferências e mudanças de
jurisdição no sistema de registro de veículos do DETRAN-CE.



Construção de 4 (quatro) Postos de Fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) nos municípios de Tamboril, Canindé, Quixeré e Jaguaribe.



Implantação de 4 (quatro) unidades operacionais para descentralização dos
serviços da instituição com vistas a melhoria do atendimento aos usuários dos
serviços de trânsito, sendo 2 Sedes Regionais nos municípios de Aracati e
Camocim, e 2 Áreas de Exames de Prática de Direção nos municípios de Quixadá
e Itapipoca.

Destaques para o Pronunciamento do Governador (*):


(*)

Beneficiados 8.503 condutores de veículos com acesso a primeira CNH por meio
do Programa CNH Popular, selecionados dentre 20.917 candidatos, de um total de
104.065 inscrições. O Programa, iniciado em 2009, já beneficiou um total de
118.042 condutores.

Selecionar os destaques dentre as principais realizações do(s) programa(s) deste Tema.

